Mars 2015
Her kommer noen små glimt fra hverdag og fest i Stjerneglimt i mars.
I begynnelsen av mars kom vi alle tilbake fra vinterferien og som alltid er gjensynsgleden
stor når vi treffes igjen etter en ferie 
Det tok ikke lang tid før vi var i gang med forberedelser til påskefeiring som for oss i
barnehagen handler om det nye sprirende liv ute i naturen og spenningen rundt påske haren,
kommer han i år også ? må vi legge ut gulerøtter, ser han de osv… Og solen og våren er på
vår side selv om det kom noen snøfiller innimellom, også det var gøy !



Selve påske festen

I ringen på Stjerneglimt har det vært en sang som har vært spesielt populær, nemlig:
Vi har ei gammal tante som heter Monica og når hun går på torvet vi hermer etter a ..
For sånn svaier hatten, ja hatten svaier sånn, ja sånn svaier hatten, ja hatten svaier sånn….
Går ut i fra at alle har hørt den hjemme ??
I ringen på Blomstergløtt har vi hatt sanger og vers om tog og om kattepuser. Vi er blitt
veldig godt kjent med Pusepetter Puslesprett:
Pusepetter Puslesprett, minste pusen jeg har sett! Han er myk og han er bløt, og så veldig,
veldig søt!

Bursdager i Januar og Februar;

Mia 4 år den 12. Januar
Emmanuel 4 år den 22.Januar
Jonas 5 år 28. Januar
Erlend 6 år 9. Februar

HIPP; HIPP; HIPP HURRA bursdagsbarna!
Fra barnemunn:

Gutt, 3 år:
Båten som vi har ute, er i ”vinteropplag” med presenning over seg. Gutten sier: ” Båten sover og har
dyna rundt seg.”
Gutt, 2,5 år:
Vi står og titter ut av vinduet for å se om vi kan få øye på Rudi, - kråka vår som holder til rundt
barnehagen. Vi får ikke øye på han, men det lander derimot en skjære ute på plattingen. Da utbryter
gutten begeistret: ” Den heter Akka Bakka Bruse!”
Gutt, snart 3 år:
Gutten og den voksne lukter på den fine blomsten som står på kjøkkenbordet på Blomstergløtt. ”Den
lukter lilla!” sier han og lukter på blomsten om igjen og om igjen.
Gutt, 2,5 år:
”Jeg liker glukker på skiva!” (agurker)
Barna på Blomstergløtt lager hus av stendere, stoler, benker og tepper sammen med den voksne, og
barna ordner med skinnfeller og tepper på gulvet som blir til senger. ”Nå er det sovetid!” sier den ene
gutten og legger seg ned på den ene senga. Snart har alle barna funnet seg en seng som de har lagt
seg ned på, men i neste sekund sier en av de andre guttene: ”Nå er det våknetid!”, og vips så er alle
oppe og står igjen.
Gutt, 2,5 år:
”Hjemme har jeg stjerne i taket! Den heter Blink!”

Samarbeidsutvalgets hjørne:

Karen og Camilla minner om valg til nytt styre i Samarbeidsutvalget,
SAU som består av foreldre /foresatte i Stjerneglimt Steinerbarnehage og som skal være
bindeledd mellom hjem og barnehagen.
Det blir valg av nytt styre på årsmøte 9 april. Er du interessert og har lyst å være med ?
Gi beskjed til Sølvi, eller Monica i barnehagen
Hilsen Karen og Camilla

Her er lenken til Facebookgruppen:
https://www.facebook.com/groups/913761601971658/
Litt info:
Er det noen som rydder i kjeller og på loft? noe som skal kastes ? har dere gryter, skjeer,
tresleiver til ute bruk i sandkassen vår? vi tar gjerne imot 
Tur på mandager;
Det vil variere litt, vi vurderer fra gang til gang, utfra vær , vind og føre i lysløype, men det
er vel ikke lenge til det blir VÅR og da blir det tur hver mandag..:)
Minner om Foreldremøte/årsmøte og foredrag av Susan Perrow 9APRIL, mer info kommer,
men husk å sette av dagen
Fortsatt GOD VINTERFERIE !!
Hilsen fra Eldbjørg

stolte førskolebarn som har laget snømenn!
Sjekk Hjemmesiden : www.stjerneglimt.no

